Meubels voor Ghana
Ondersteuning van de opvang van zwerfkinderen
We gaan terug naar Ghana! UPCO en de Vliegende Meubelmakers slaan wederom de handen in één om
zwerfkinderen in de hoofdstad Accra een iets beter bestaan aan te bieden. We willen met een groep van ca.
9 meubelmakers aan de slag om onder andere stapelbedden en mobiele veldbedden te gaan maken.

Wat gaan we doen?
We hebben het verzoek gekregen om meer stapelbedden te maken die gebruikt kunnen worden door
zwerfkinderen die geen slaapplaats hebben. Daarnaast kwam de vraag om mobiele veldbedden te maken
die meegenomen moeten kunnen worden in de wijken rondom de organisatie UPCO. Deze zullen worden
ingezet om zieken een tijdelijk bed te geven als ze dat zelf niet hebben. Zelf hebben we het plan op gevat
om houtenspeelgoed te maken die verkocht zou kunnen worden op de lokale markt, maar ook bedoeld zijn
voor de kinderen van UPCO. Indien noodzakelijk zullen we ook andere Meubel/Timmer klusjes doen die
aan ons gevraagd worden.
De groep deelnemers zullen samen met lokale
jongeren en medewerkers van UPCO op een
gereserveerde plek werken. Daarna worden alle
gemaakte producten van een afwerklaag voor
zien worden en ook dit zal samen met lokale
mensen gedaan worden.

Klaslokaal bij UPCO Ghana

Belangrijk is dat de kennis over het maken van
Alle meubels overgedragen wordt aan de lokale
houtbewerkers die mee doen aan het project. Zo
kunnen zij doorgaan met de productie nadat wij
ons project hebben afgerond.

Het gehele project zal ongeveer 3 weken duren en het vertrek staat gepland voor het weekend van 18 juli
2016.
Stichting Gered Gereedschap zorgt weer voor het noodzakelijke gereedschap dat meegaat naar het project.
Dit gereedschap blijft als donatie achter bij de meubelmakers.

Doneren
Hout- en Meubileringscollege Amsterdam, Centrale Bond voor Meubelfabrikanten, Van Assem
Interieurbouw bv Maarssen, AF-HO Houtbewerkingsmachines BV, Bioscoop Het Ketelhuis Amsterdam ...
en misschien uw bedrijf???
Vind je onze stichting interessant:
www.vliegendemeubelmakers.nlFB:
vliegendemeubelmakers/stichting
@: info@vliegendemeubelmakers.nl
IBAN: NL92ABNA0593730763

Gerepareerde schoolbanken uit het project van 2013

